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سمو الشيخ سالم العلي محيياً مستقبليه في املطار لدى وصوله إلى البالد 

علي الغامن مصافحا الشيخ سالم العليالشيخ فيصل السعود مرحبا بسمو رئيس احلرس الوطني بحضور صاحب السمو االمير والشيخ مبارك العبداهلل االحمد وجاسم اخلرافي

السفير أحمد فهد الفهد مصافحا الشيخ سالم العلي

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مرحبا بسمو الشيخ سالم العلي

استقبال بالورود لسمو رئيس احلرس الوطني

عايدة سالم العلي: رئيس الحرس 
الوطني طلب عدم إغالق الطرق 

وتوجهت الشيخة عايدة سالم العلي بالشكــــر إلى كل املهنئني 
بعودة سمو الشيخ ســـالـــم العلــــي وأكدت أن استقبالهم لسموه 
ومحبتهــــم له والتــــي عبروا عنها بحضورهم تستحق التقدير. 

واضافت ان سمو الشيخ سالم العلي سيكون متواجدا شخصيا 
بعد صالة عصر غد اجلمعة لتلقي التهاني. وقالت الشـــيخة عايدة 
ان سمو الشيخ ســـالم العلي طلب عدم إغالق الطرق ومنح فرصة 

لقائه أمام كل الناس.

أمثال األحمد: االستقبال الكبير 
ليس بكثير على سالم العلي

اكدت رئيســـة جلنة العمل التطوعي الشـــيخة امثال االحمد ان 
االستقبال الذي حظي به سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي لم يكن بغريب وال بكثير على ســـموه، وقالت: نحن سعداء 
جدا بعودة ســـموه، وذكرنا مشهد عودة سموه بعودة سمو االمير 
الراحل الشيخ جابر االحمد عندما استقبله اهل الكويت بكل حرارة، 
وهذا يبني وفاء اهل الكويت ووقوفهم مع االسرة احلاكمة في السراء 
والضراء، واقول لهم: اهلل يجزاهم الف خير، وباسم ابناء وبنات آل 

الصباح اشكرهم على هذا االحتفال بعودة عميد آل الصباح.

اأ�صرة مدر�صة اأ�صماء بنت عمرو الأن�صارية 
الإبتدائيــة بـنــات

تتــقــدم

باأحر التعازي القلبية واملوا�ساة من

الأ�صتاذة / م�ساعل �سلطان اأبا العال

والــدتـــها
لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته

 واأن ي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

أسامة أبوالسعود
قرت عني الكويت بعودة سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم 

العلي ساملا معافى الى بلده الذي يحمله في قلبه اينما ذهب.
حـــب الكويـــت كان حاضرا بقوة أمس مع عودة ســـموه الى 
ارض الوطن وكان صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وســـمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وكبار أسرة آل الصباح 
على رأس مستقبلي سموه في مطار الكويت حتى وصل سموه 
بســـالمة اهلل الى ديوانه في قرطبة حيث احتشد آالف املواطنني 
في استقبال ســـموه ولم يتوقف سيل املهنئني طوال أمس حتى 

ساعة متأخرة.
سمو الشيخ سالم العلي عبر عن حب الكويت بكلمات موجزة 

معبرة »الكويت في القلب وليس باللسان«.

من جانبه قال الشـــيخ فهد سالم العلي »هذا احلضور الكبير 
اليوم دليل وتأكيد على احلب الذي يكنه املواطن الكويتي حلكامه، 
وتبادل احلب بني احلاكم واحملكوم، والدليل على ذلك الرسالة التي 
أرسلها سمو الشيخ سالم العلي من برلني بضرورة نبذ الطائفية 
ومتاسك املجتمع حتت راية صاحب السمو األمير وهذه الرسالة 
وصلت الى الشعب الكويتي وبادل الشعب هذه التحية بأكبر من 

تلك الرسالة باستقبالهم الكبير اليوم.
واضاف: اؤكد ان جميع الترتيبات واإلمكانيات التي مت توفيرها 
اليوم كانت بأمر من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل، وحفظ والدي العزيز والشعب الكويتي اجمع، ونتمنى 
ان تزيد احملبة وان تكون الكويت دائما في فرح وخاصة اننا اآلن 
في فرحة أعياد الكويت واحتفاالت الشعب الكويتي بعيد االستقالل 

وعيد التحرير وعيد جلوس صاحب السمو األمير وعودة والدي 
وهي كلها فرحة للكويت وابنائها الشعب الوفي الكرمي.

النائب مســـلم البراك أكد ان أفعال ســـمو الشيخ سالم العلي 
وتبرعاته الكرمية والســـخية حاولت إنهاء معاناة أبناء الشعب 

الكويتي والتخفيف منها.
واكد البراك ان صنائع املعروف تقي مصارع السوء، مؤكدا ان 
هذا احلضور الكبير الذي وفد من كل مكان الستقبال سمو الشيخ 
سالم العلي هو وضع طبيعي لم يجبر عليه الناس، مضيفا »ال 

ميكن ان يجبر الناس على الفرح او انها تعبر عن هذا الفرح«.
وتابع قائال »جميع فئات الشعب الكويتي مبختلف انتماءاتهم 
اتفقوا في حبهم لسمو الشيخ سالم العلي، وكل التوجهات السياسية 
التي اختلفت في املشاهد السياسية جاءت اليوم لتؤكد على حب 

سالم العلي، ولتبارك ألنفسها في البداية بعودة سموه الى ارض 
الوطن ساملا معافى بعد هذه الغيبة الطويلة«.

واردف مســـلم البراك قائال »ولم ينقطع تواصل الناس معه 
ســـواء بالدعاء له او باحلرص على معرفة أحوال ســـموه خالل 
رحلته العالجية، ولذلك نهنئ أنفســـنا كشـــعب كويتي ونقول 
لسموه: حمدا هلل على السالمة، ونقول ألسرته الصغيرة: قرت 
عيونكـــم، ونقول ألســـرة آل الصباح: حمدا هلل على الســـالمة، 
ونبارك جلميع أبناء الشعب الكويتي اجمع حتى يعرف اجلميع 
ان هذه الفرحة بعودة الشيخ سالم هي جزء من احلب والعطاء 

لألسرة والنظام«.
واكد البراك ان مشاهد االستقبال تؤكد احلب والعطاء كما تعبر 

عن حب الشعب لألسرة والنظام.

فهد سالم العلي: جميع ترتيبات وإمكانيات االستقبال لسمو الشيخ سالم العلي تمت بأمر من صاحب السمو األمير

الشيخ سالم العلي من ديوانه: الكويت في القلب وليس باللسان

عاشور: ال ننسى مواقف الشيخ سالم العلي 
الوطنية واإلنسانية لصالح األسر المتعففة والمرضى

قدم رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك 
منصور عاشور أسمى آيات التهاني والتبريكات لدولة 
وشعب الكويت بعودة سمو رئيس احلرس الوطني 

الشيخ سالم العلي الى البالد ساملا ومعافى.
وقال عاشــــور في تصريح صحافي: يسرنا ان 
نشارك اليوم أســــرة آل الصباح الكرمية وشعب 
الكويت احتفالهم بعودة سموه امليمونة مستذكرين 
في الوقت نفسه مسيرته القيادية ومواقفه البطولية 

ودوره الوطني واالنساني.
واكد ان االســــتعدادات العالية املســــتوى التي 
استبقت عودة ســــموه الى البالد والتي كان على 
رأســــها وفي مقدمتها مســــاء أمس صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد تعكس في مضمونها ومعانيها مدى 
ما يحظى به سموه من محبة ومكانة لدى القيادة 

وعموم مواطنيه.
وأشــــار الى ان النقابة العامة للبنوك واصلت 
كغيرهــــا من اجلهات الرســــمية والنقابية متابعة 
أخبار سموه اثناء رحلة عالجه خارج البالد، وكذلك 

اهتمام املواطنني بتتبع االخبار املطمئنة عن صحة 
سموه وهم متوجهون الى الباري عز وجل بأن مين 
على سموه بالشفاء والصحة تعبيرا عما لدى كل 
منهم من مشاعر ومحبة صادقة تعكس في مجملها 
املكانة الســــامية والكبيرة التي يحظى بها سموه 
عند كل مواطنيه، الفتا الى ان دولة وشعب الكويت 
سيواصل وبكل احلب والوفاء تقدير الدور الوطني 
واالنساني الذي تواصل به سموه وهو في اكثر من 

موقع قيادي خدمة لبلده وشعبه.
واكد ان النقابة العامة للبنوك يسرها في مناسبة 
عزيزة وكرمية كهذه ان نستذكر ليس فقط ما شغل 
به سموه من اهتمام ما قبل رحلة عالجه، وكذلك ما 
أواله سموه من اهتمام باالوضاع املعيشية للمواطنني 
وبصفة خاصــــة املرضى وأصحاب الدخل احملدود 
وأبناء الشهداء حني أعطى سموه التوجيهات باالعالن 
عن تبرعه الســــخي لبيت الزكاة لرفع املعاناة عن 
العديد من االســــر املســــتحقة، وما أقدم عليه من 
مشــــاريع خيرية صحية وانسانية داخل وخارج 

الكويت.

الصواغ: الكويت تحتفل بعودة سالم العلي بين أهله
عبر النائب فالح الصواغ عن بالغ ســـعادته 
بعودة ســـمــــو الشيخ سالم العلي للبالد بعد 
رحلة عـــالج تكللت بالنجـــــــاح، مؤكــــدا ان 
الكويت حتتفل بعودة الشـــيخ سالم العلي بني 

اهله وأحبابه.
وبارك الصواغ، في تصريح صحافي، لصاحـــب 
السمـــو االمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 
العهد الشيـــخ نواف االحمد وللشعب الكويتي 
عودة سمو الشيخ سالم العلـــي، وهـــو في أتـــم 
الصحة والعافية، مشـــيرا الى ان سمو الشيخ 

ســـالم العلـــي تفانـــى بأعمال البــــر واخلير 
وله دور ريادي في رفع شأن البلد ودائمـــا له 
مواقف مشـــهود لها واياديه ممدودة ملساعـــدة 

اجلميع.
ومتنى الصواغ ان يتم اللــــه عز وجل دوام 
الصحة والعافية على سمـــو الشيــــخ سالـــم 
العلي ويحفظ اهلل الكويت من كل مكروه حتـــت 
رايـــة صاحب الســـمو االمير الشـــيخ صباح 
االحمد وشـــمو ولي عهده االمني الشيخ نواف 

االحمـــد.


